
UỶ BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      
                                                                       

Số:  1786  /UBND-NLN         Tuyên Quang, ngày  07  tháng 6 năm 2021. 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Công ty cổ phần Giống vật tư nông lâm nghiệp 

Tuyên Quang. 

 

Để tổ chức sản xuất vụ mùa, vụ đông đạt kết quả, phấn đấu thực hiện 

hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước về nông, lâm nghiệp năm 2021,  

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm: 

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

a) Về nông nghiệp  

- Khẩn trương thu hoạch nhanh gọn cây trồng vụ xuân, thu hoạch đến 

đâu làm đất ngay đến đó để tổ chức gieo cấy trà lúa mùa sớm, đảm bảo bố trí 

đủ diện tích cho kế hoạch trồng cây vụ đông trên đất ruộng 2 vụ.  

- Tăng cường kiểm tra việc chuẩn bị đủ giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo 

vệ thực vật, tổ chức cung ứng kịp thời cho nông dân gieo cấy trong khung thời 

vụ tốt nhất, nhất là các giống ngắn ngày cho vụ mùa sớm trên đất có kế hoạch 

làm cây vụ đông; chuẩn bị đủ lượng giống dự phòng cho sản xuất vụ mùa, đảm 

bảo có đủ giống tốt để phục vụ sản xuất kịp thời khi có thiên tai xảy ra. 

- Tăng cường thực hiện các mối liên kết sản xuất, chủ động liên hệ, tìm 

nguồn tiêu thụ nông sản ổn định để định hướng chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng sản xuất vụ mùa, vụ đông theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung với 

các cây trồng, vật nuôi chủ lực, đặc sản có sự tham gia của doanh nghiệp vào 

khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh xúc tiến thương mại và tìm kiếm 

thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

- Xây dựng mô hình ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật mới vào 

sản xuất nông nghiệp, tạo cầu nối gắn kết nông dân với doanh nghiệp trong 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản chủ lực, đặc sản, sản phẩm OCOP; 

đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP; xây dựng vùng sản xuất nông 

nghiệp hữu cơ; mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; chú trọng xây 

dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình sản 

xuất hiệu quả bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu...  

V/v chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp 

vụ mùa, vụ đông năm 2021 
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- Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025 phấn đấu mỗi xã có ít nhất một 

sản phẩm trên địa bàn được đánh giá xếp loại. 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các cơ chế chính sách 

khuyến khích hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh và hướng dẫn kỹ thuật 

sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn để người dân sản xuất đạt 

hiệu quả. 

b) Về Lâm nghiệp 

- Tập trung thực hiện trồng rừng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, trồng 

cây xanh theo kế hoạch thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ; 

chú trọng việc cung ứng kịp thời, bảo đảm chất lượng cây giống lâm nghiệp 

chất lượng cao được hỗ trợ và tăng cường kiểm tra, giải quyết kịp thời các 

khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng 

trong quý III năm 2021. 

- Thực hiện tốt việc cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng nhất là những 

khu vực trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng cao; khi có cháy rừng phải chủ 

động huy động lực lượng tại chỗ để chữa cháy kịp thời.  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn 

bản số 49/UBND-NLN ngày 07/4/2021 về tăng cường công tác quản lý, bảo 

vệ rừng; quản lý, bảo vệ hiệu quả diện tích hiện có nhằm đảm bảo đạt tỷ lệ 

che phủ rừng theo chỉ tiêu kế hoạch; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, 

xử lý nghiêm minh theo pháp luật những hành vi vi phạm pháp luật về quản 

lý và bảo vệ rừng trên địa bàn. 

c) Về Thú y - Bảo vệ thực vật 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại các văn bản: số 1233/UBND-NLN ngày 04/5/2021 về việc tập trung kiểm 

soát dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; số 1495/UBND-NLN ngày 

21/5/2021 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm 

soát phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; Văn bản số 

1666/UBND - NLN ngày 01/6/2021 về việc triển khai các giải pháp phòng, 

chống bệnh Dại ở động vật.  

- Triển khai thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh và phát triển chăn 

nuôi; chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật chăm sóc 

gia súc, gia cầm và thủy sản trong mùa nắng nóng cho người dân. 

- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết 

mổ, lưu thông động vật và sản phẩm động vật bảo đảm theo đúng quy định.   
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- Theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc 

biệt là bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia 

cầm, Lở mồm long móng... phát hiện kịp thời và thực hiện các biện pháp 

phòng, chống hiệu quả không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn.  

- Tổ chức gieo cấy đúng thời vụ; chăm sóc cây trồng đúng quy trình kỹ 

thuật, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, dự tính, dự báo phát hiện sớm tình 

hình sâu bệnh hại để phòng trừ kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do sâu 

bệnh hại gây ra trên cây trồng. 

d) Về phục vụ sản xuất 

- Kiểm tra các công trình thủy lợi, chủ động thực hiện các biện pháp bảo 

đảm an toàn trong mùa mưa lũ; rà soát, cập nhật diện tích được cung ứng dịch 

vụ tưới tiêu tại các công trình thủy lợi, xây dựng kế hoạch cấp nước và tưới 

nước tiết kiệm, hiệu quả; tích nước vào các hồ chứa đảm bảo đủ nước tưới 

cho cây trồng vụ mùa, vụ đông năm 2021. 

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc cung ứng giống, vật tư, phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định 

của pháp luật. 

- Đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương, làm đường giao thông nội 

đồng, bảo đảm đáp ứng tiến độ kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 

03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Công ty Cổ phần Giống vật tư nông lâm nghiệp Tuyên Quang phối 

hợp chặt chẽ với các Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, thành phố: 

Chuẩn bị đủ giống, vật tư nông lâm nghiệp theo nhu cầu sản xuất của các 

huyện, thành phố; tổ chức cung ứng kịp thời và chịu trách nhiệm toàn diện về 

chất lượng giống cho đến khi thu hoạch. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chỉ đạo, phân công cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở hướng dẫn nhân dân 

thu hoạch cây trồng vụ xuân và gieo cấy vụ mùa, vụ đông theo đúng quy trình 

kỹ thuật; tăng cường quản lý chặt chẽ chất lượng giống vật tư nông lâm 

nghiệp trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của 

pháp luật. 

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện 

kịp thời và kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm theo pháp luật hiện hành các 

hành vi xâm hại rừng; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo 

Tuyên Quang, Đài Khí tượng Thuỷ văn Tuyên Quang thường xuyên cảnh báo 

nguy cơ cháy rừng, tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy rừng để nhân dân 

nêu cao cảnh giác bảo vệ rừng.  
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- Kiểm tra, đôn đốc Công ty Cổ phần Giống vật tư nông lâm nghiêp 

Tuyên Quang: Tổ chức cung ứng giống theo nhu cầu sản xuất của Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố và đảm bảo chất lượng. 

- Hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức sản xuất đúng 

thời vụ và quy trình kỹ thuật; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất 

kịp thời các biện pháp chỉ đạo với Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

4. Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành 

phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thủ trưởng các 

ngành, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo tại văn bản này báo cáo kết 

quả thực hiện  với Uỷ ban nhân dân tỉnh./. 

 KT.CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên: (thực hiện);  
- Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các PCT UBND tỉnh;  
- Chánh VP UBND tỉnh;  
- Phó CVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh;  
- Trưởng phòng KT, TH;  
- Lưu VT. (Hòa 25) Nguyễn Thế Giang 
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